رئيس همايش :دكتر محمد فرهادي
دبير علمي همايش :دكتر خسرو صادق نيت
دبير اجرايي همايش :دكتر زهرا بنفشه آل محمد

 8الي  10ارديبهشت ماه 1395
تاالر امام
مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره)
صفحه 0

تزًاهِ رٍس اٍل :چْارؽٌثِ 1395/02/08
سهاى

عخٌزاى

ػٌَاى

08:00-08:30

دکترهحود فرّادی

تاریخچِ اختالالت خَاب در ایزاى

08:30-09:00

دکترخسرٍ صادق ًیت

اختالالت خَاب ٍ تَعؼِ پایذار
عوپَسیَم اختالالت خَاب در تیواریْای هغش ٍ اػصاب

ّیات رئیغِ :دکتز حزیزچیاى ،دکتزسهاًی ،دکتز ًجفی ،دکتز تفاخزی ،دکتزرضایی طلة ،دکتز صزاف
09:00-09:20

دکتر حریرچیاى

اختالالت خَاب ٍ MS

09:20-09:40

دکترزهاًی

اختالالت خَاب ٍ Stroke

09:40-10:00

دکتر ًجفی

عزدرد ٍ اختالالت خَاب

10:00-10:20

دکتر تفاخری

اپی لپغی ٍ اختالالت خَاب

10:20-10:40

دکتر رضایی طلب

دهاًظ ٍ اختالالت خَاب

10:40-11:00

دکتر صراف

تیواری ّای ًَرٍ هاعکَالر ٍ اختالالت خَاب

11:00-11:30

پذیزایی ٍ تاسدیذ اس پَعتزّا
عوپَسیَم اختالالت ریتن عیزکادیي
ّیات رئیغِ :دکتزهْذی ًصز اصفْاًی ،دکتز ػلَی ،دکتز جاللی ،دکتزهیزفزّاد قلؼِ تٌذی ،دکتزػلیزضا کافیاى تفتی

11:30-12:00

دکتر ًصر اصفْاًی

12:00-12:20

دکتر علَی

ًَرٍتیَلَصی

12:20-12:40

دکتر جاللی

طثقِ تٌذی ٍ تَصیف تالیٌی

12:40-13:10

دکتر قلعِ بٌدی

درهاى اختالالت ریتن عیزکادیي

13:10-13:30

دکتر علیرضا کافیاى

ًَردرهاًی  -هالتًَیي

13:30-14:20

ًاّار ٍ ًواس ٍ تاسدیذ اس پَعتزّا

ریتن ّای تیَلَصیک

صفحه 1

اداهِ تزًاهِ رٍس اٍل :چْارؽٌثِ 1395/02/08
سهاى

عخٌزاى

ػٌَاى

دکتر شاّسًَد

صًتیک ٍ اختالالت خَاب

14:20 -14:40
14:40-15:15

عخٌزاًی ًوایٌذُ ؽزکت فیلیپظ
ارائِ هقاالت

ّیات رئیغِ :دکتز ؽاّغًَذ ،دکتزهیزفزّاد قلؼِ تٌذی ،دکتزػلیزضا کافیاى تفتی ،دکتز فزیثزس رضایی طلة ،دکتز ّادی اعذپَر،
Nocturnal frontal lobe epilepsy (NFLE) as differential diagnosis for
دکتر اسدپَر
15:15-15:30
parasomnias: a case series presentation
دکتر اسدپَر
15:30-15:45
اختالالت خَاب ٍ صزع  :هؼزفی هَارد جالة
15:45-16:00

ساهاى سیف پَر
دکتر هستغاثی
دکتر سلواًی

Interaction between micro structural sleep electroencephalography and
emotional memory consolidation
Effect of smoking on polysomnography parameters
Association between depression and severity of obstructive sleep apnea

16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-17:00

پذیزایی ٍ تاسدیذ اس پَعتزّا

17:00-17:15

دکتر افشاری

ارتثاط اضطزاب ٍ افغزدگی تا عٌذرم آپٌِ اًغذادی خَاب

17:15-17:30

دکتر اهجدی

تزرعی تالیٌی ٍ پلی عَهٌَگزافیک الگَی خَاب در هثتالیاى تِ ٍاتغتگی تِ هت آهفتاهیي در

17:30-17:45

دکتر اعظن قرباًی

17:45-18:00

ًجوِ خلف

دٍرُ فزٍکؼ کاهل اٍلیِ
Association between sleep quality and impaired Glucose metabolism: the
)Qazvin Metabolic Diseases Study (QMDS
تزرعی ٍیضگی ّای رٍاًغٌجی هقیاط اختالالت خَاب در داًؼ آهَساى  8-10عالِ ؽْز ؽیزاس

صفحه 2

تزًاهِ رٍس دٍم :پٌج ؽٌثِ 1395/01/09
سهاى

ػٌَاى

عخٌزاى

عوپَسیَم عٌذرم ّیپًٍَتیالعیَى چاقی
ّیات رئیغِ :دکتزپزیغا ػذیوی ،دکتزاتَالفضل هظفزی ،دکتزتاتک اهزاء ،دکتز ػثاط ًؼوتی
08:00-08:30

دکتر پریسا عدیوی

08:30-09:00

دکتر بابک اهراء

فیشیَپاتَلَصی عٌذرم ّیپًٍَتیالعیَى چاقی

09:00-9:30

دکتر ابَالفضل هظفری

اّویت دعتگاُ ٍ CPAP-BIPAPاکغیضى در درهاى عٌذرم ّیپًٍَتیالعیَى چاقی

اپیذهیَلَصی ٍ ػالئن عٌذرم ّیپًٍَتیالعیَى چاقی

09:30-10

اعضاء سوپَزیَم

هؼزفی تیوار

10:00-10:30
10:30-11:00

Thomas Stuht

Hypoventilation syndrome how to titrate

پذیزایی ٍ تاسدیذ اس پَعتزّا
عوپَسیَم جزاحی ٍ اختالالت خَاب
ّیات رئیغِ :دکتز آهالی ،دکتز قزاجِ ای ،دکتز قزتاًی ،دکتز حیذری

11:00-11:20

دکتر حیدری

تؼاریف هْن در اختالالت تٌفغی حیي خَاب

11:20-11:50

دکتر آهالی

اًذٍعکَپی حیي خَاب

11:50-12:20

دکتر قرباًی

جزاحی ّای خَاب

12:20-12:40

دکتر قراجِ ای

ًقؼ جزاحی فک ٍ صَرت در اختالالت خَاب

12:40-13:10

دکترهحود بیات

تزرعی ؽیَع ضایؼات کزاًیَاعکلتال ٍ تؾخیص آى

13:10-13:30

دکترفریبا هعیٌی پَر

درهاى

13:30-14:30

ًاّار ٍ ًواس ٍ تاسدیذ اس پَعتزّا

عوپَسیَم ضایؼات کزاًیَ اعکلتال
ّیات رئیغِ :دکتزهحوذ تیات ،دکتزفزیثا هؼیٌی پَر ،دکتز هزتضَی

صفحه 3

1395/01/09 ِ پٌج ؽٌث:اداهِ تزًاهِ رٍس دٍم
ػٌَاى

عخٌزاى

سهاى

تیواری ّای قلة ٍ ػزٍق ٍ اختالالت خَاب

دکتر ٍاشقاًی

14:30-15:15

ارائِ هقاالت
، دکتز ریحاًِ حیذری، دکتز اهیي آهالی، دکتزاتَالفضل هظفزی، دکتز پزیغا ػذیوی، دکتز هحوذرضا احوذی هَعَی:ِّیات رئیغ
 تیواری اًغذادی هشهيOverlap تزرعی کویت ٍ کیفیت خَاب در تیواراى هثتال تِ عٌذرٍم
ٌِ ّایپَپ-ٌِریِ ٍ آپٌِ خَاب ٍ ارتثاط آى تا ؽذت آپٌِ اًغذادی خَاب تزحغة اًذکظ آپ
Evaluating the Potential Effect of Melatonin on the post-Cardiac Surgery
Sleep Disorder
Severity of sleep apnea and heart rate variability indices
Obstructive Sleep Apnea as a Risk Factor for Coronary Artery Disease
The Berlin Questionnaire: Performance of the Persian Version for
Measuring Obstructive Sleep Apnea in Sleep Clinic Population

4 صفحه

Cephalometric evaluation of anatomic structures adjacent to the upper
respiratory tract in subjects with obstructive sleep apnea
Muller’s Maneuver versus Drug-Induced Sleep Endoscopy in Patient with
Obstructive Sleep Apnea Syndrome
Comparing a Portable Sleep Apnea Screener with Standard
Polysomnography in Sleep Clinic Patients
تاثیز جزاحی اًذٍعکَپیک پَلیَس تیٌی تز تْثَد پاراهتزّای پلی عَهٌَگزافیک خَاب

دکتر سواًِ ّاشوی

15:15-15:30

ُدکتر دیاًت خَا

15:30-15:45

ًرگس سادات شوس
دکتر هظفری
دکتر هْریسی

15:45-16:00
16:00-16:15
16:15-16:30

پذیزایی ٍ تاسدیذ اس پَعتزّا

16:30-17:00

دکتر بیات

17:00-17:15

دکتر آهالی

17:15-17:30

دکتر آل هحود

17:30-17:45

دکتر اهجدی

17:45-18:00

تزًاهِ رٍس عَم :جوؼِ 1395/02/10
سهاى

ػٌَاى

عخٌزاى

عوپَسیَم ارسیاتی خغتگی ٍ خَاب آلَدگی
ّیات رئیغِ :دکتز صادق ًیت ،دکتز آل هحوذ ،دکتز علواًی ،دکتز هقصَدی پَر ،دکتز فزساًِ چاٍؽی
08:00-08:30

دکتر صادق ًیت

خَاب آلَدگی طثیؼی ٍ غیزطثیؼی

08:30-08:50

دکتر زّرا بٌفشِ آل هحود

خغتگی ٍ حَادث ؽغلی

08:50-09:10

دکتر هجاّدُ سلواًی

ؽیفت کاری

09:10-09:30

دکتر فرزاًِ چاٍشی

جت لگ

09:30-10:00

دکتر هرین هقصَدی پَر

ارسیاتی خَاب آلَدگی در هؾاغل حغاط

10:00-11:00

دکتر زّرا بٌفشِ آل هحود-دکتر
راهیي ًیافر

تجَیش هٌطقی دارٍ در تی خَاتی

11:00-11:30

پذیزایی ٍ تاسدیذ اس پَعتزّا
عوپَسیَم اختالالت تٌفغی حیي خَاب در کَدکاى
ّیات رئیغِ :دکتز جلیل القذر ،دکتز هحوذی ،دکتز قلؼِ تاغی ،دکتزهذرعی ،دکتزصذر

11:50-12:20

دکتر هحودی

تاثیز اختالالت تٌفغی خَاب تز یادگیزی ٍ حافظِ در کَدکاى

12:20-12:40

دکتر بابک قلعِ باغی

راتطِ تیواری ّای التْاتی تا عٌذرم ٍقفِ تٌفغی خَاب

12:40-13:10

دکتر جلیل القدر

اًذیکاعیَى تغت خَاب در کَدکاى ٍ تفغیز آى

13:10-13:30

دکترصدر

در کَدکاىNIV

13:30-14:30

ًاّار ٍ ًواس ٍ تاسدیذ اس پَعتزّا

صفحه 5

11:30-11:50

دکترهدرسی

اختالالت تٌفغی خَاب در کَدکاى

1395/02/10 ِ جوؼ:اداهِ تزًاهِ رٍس عَم
ػٌَاى

عخٌزاى

سهاى

ارائِ هقاالت

6 صفحه

 دکتز لحیا افؾاری، دکتز آرسٍ ًجفی، دکتز هجاّذُ علواًی، دکتز سّزاتٌفؾِ آل هحوذ:ِّیات رئیغ
Association between Blood Lead Level and Sleep Quality in
دکترآرزٍ ًجفی
Lead- Zinc Factories in Zanjan: A Cross-Sectional Study
Association between Levels of Inflammatory Serum Markers
دکترفرزاًِ چاٍشی
and S everity of Obstructive Sleep Apnea
Association between STOP-BANG and Mallampati Scores in
دکترریحاًِ حیدری
Commercial
Derivers referred for health license
Melatonin therapy in shift workers with difficulty falling
دکتر بْراهی
asleep: a randomized, double-blind, placebo-controlled
crossover field
The STOP-BANG questionnaire: reliability and validity of
دکتر هْریسی
the Persian version in sleep clinic population

14:30-14:50
14:50-15:10
15:10-15:30
15:30-15:50
15:50-16:10

پذیزایی ٍ تاسدیذ اس پَعتزّا

16:10-16:40

دکتر هظفری

16:40-17:00

دکتر جلیل القدر

17:00-17:20

برعی ّوثغتگی هذت سهاى خَاب سًاى تاردار در طَل ؽة ٍ هؾخصات تي
ر

سیدُ فاطوِ شرفی

17:20-17:40

عٌجی ٌّگام تَلذ ًَساد
Evaluation of obstructive sleep apnea before and after
denotonsillectomy in children reffered to Qods hospital, Qazvin

ُدکتر هیرزاد

17:40-18:00

The relationship between snoring and sleep behavior and
movement
Disturbances (SBMDs) in 2-12-year-old children in Qom city
ؽیَع ٍ ٍیضگیْای عٌذرم پای تیقزاردرکَدکاى ًٍَجَاًاى هثتال تِ تاالعوی هاصٍر

برنامه کارگاه ها

صفحه 7

کارگاُ «پلی عَهٌَگزافی ، MWT ، MSLT ، CPAP Titration ،آًالیش ٍ اعتاًذاردّا»
عخٌزاى

ػٌَاى

سهاى چْارؽٌثِ 1395 /2 /8
15:00 – 15:20

دکتز خغزٍ صادق ًیت

 Stagingدر پلی عَهٌَگزافی تالغیي

15:20 -15:40

دکتز ریحاًِ حیذری

ٍقایغ تٌفغی در پلی عَهٌَگزافی تالغیي

15:40 – 16:00

دکتز ؽثٌن جلیل القذر

تفغیز پلی عَهٌَگزافی در کَدکاى

16:00 – 16:20

دکتز هیزفزّاد قلؼِ تٌذی

ٍقایغ حزکتی در پلی عَهٌَگزافی

16:20 – 16:40

Thomas Stuht

Noninvasive Positive Pressure Ventilation

16:40 – 17:00

دکتز سّزا تٌفؾِ آل هحوذ

اصَل CPAP Titration

17:00 -17:20

دکتز رضایی طلة

( MSLTاصَل اًجام  .تفغیز)

17:20 – 17:40

دکتز هجاّذُ علواًی

( MWTاصَل اًجام ٍ تفغیز)

صفحه 8

کارگاُ ػولی تکٌیک آهادُ عاسی تیوار جْت اًجام تغت پلی عَهٌَگزافی
ارائِ کٌٌذُ  :دکتز فزساًِ الغادات چاٍؽی

سهاى پٌجؽٌثِ 1395 /2 /9
15:30 -15:40
15:40 -15:50

هَضَع
هقذهِ
فضای فیشیکی هٌاعة تزای اًجام پلی عَهٌَگزافی ؽثاًِ:
اتاق تیوار
اتاق تکٌغیي ّا
اتاق آهادُ عاسی تیوار
اتاق پذیزػ ،تؾکیل پزًٍذُ ٍ تایگاًی

15:50 -16

تجْیشات پلی عَهٌَگزافی:
ًزم افشار
عخت افشار

16 -16:10

هزاحل اًجام پلی عَهٌَگزافی ؽثاًِ:
هقذهات السم ٍ ًکات قاتل تَجِ قثل اس اًجام پلی عَهٌَگزافی

صفحه 9

16:10 -16:50

آهادُ عاسی تیوار:
اتصال الکتزٍدّای هغشیEEG
اتصال الکتزٍدّای ًَار چؾن EOG
اتصال الکتزٍدّای ًَار ػضلِEMG
اتصاالت ٍیضُ تزرعی ٍضؼیت تٌفغی تیوار
-

حغگز یا هیکزٍفي خزٍپف

-

حغگز فؾاری یا حزارتی جزیاى َّای تیٌی

-

حغگزّای حزکات تٌفغی

پالظ اکغی هتز
ًَار قلثی
حغگز ٍضؼیت تذى
16:50 -17

تٌظین عین ّا:
اتصال عین ّای جؼثِ اتصاالت
تزرعی هقاٍهت ّا اهپذاًظ چک

17:10-17:20

آغاس تغت ٍ پایاى تغت

17:20 -17:30

آهادُ کزدى هجذد الکتزٍدّا

صفحه 10

17 -17:10

تیَکالیثزاعیَى

«کارگاُ عالهت ؽغلی راًٌذگاى حزفِ ای تا تاکیذ تز اختالالت خَاب »
رٍس اٍل :چْارؽٌثِ 1395/2/8
سهاى

عخٌزاى

ػٌَاى

15:30 -16:00

دکتز خغزٍصادق ًیت

اختالالت خَاب ٍحَادث راًٌذگی

16:00 -16:30

دکتز هزین هقصَدی پَر

اختالالت اعکلتی ػضالًی در راًٌذگاى

16:30 – 17:00

دکتز فزساًِ چاٍؽی

ًحَُ تزخَرد تا خَاب آلَدگی طی رٍس

17:00 – 17:30

دکتز آرسٍ ًجفی

اختالالت قلثی ػزٍقی در راًٌذگاى

رٍس دٍم :پٌج ؽٌثِ 1395/2/9

15:30 -16:00

دکتز اهیزَّؽٌگ هْزپزٍر

کاّؼ ؽٌَایی در راًٌذگاى

16:00 -16:30

دکتز هجاّذُ علواًی

ٍقفِ تٌفغی حیي خَاب

16:30 – 17:00

دکتز اهیزَّؽٌگ هْزپزٍر

تیواری تیٌایی در راًٌذگاى

17:00 – 17:30

دکتز ػلی ًاصزتخت

اختالالت تٌفغی در راًٌذگاى

صفحه 11

سهاى

عخٌزاى

ػٌَاى

رٍس عَم :جوؼِ 1395/2/10
سهاى

عخٌزاى

ػٌَاى

15:30 -16:00

دکتز سّزا تٌفؾِ آل هحوذ

هؼایٌات ٍ ارجاع راًٌذگاى دارای اختالالت خَاب

16:00 -16:30

دکتز هحوذ تاتایی

دیاتت ٍ اختالالت هتاتَلیک در راًٌذگاى

16:30 – 17:00

دکتز هزین عزایی

اختالالت رٍاًپشؽکی ٍ راًٌذگی

17:00 – 17:30

دکتز ًزگظ الغادات ؽوظ حغیٌی

تیواریْای ًَرٍلَصیک ٍ راًٌذگی

صفحه 12

